
 
  

1.      Web fejlesztő munkatársat keresünk! 

  
  
Megbízó cégünk - egy budapesti szoftverfejlesztéssel, rendszerfejlesztéssel és hardver karbantartással 
foglalkozó piacvezető számítástechnikai vállalat 7 fős csapatába keresünk  agilis, önállóan dolgozni tudó 
PHP fejlesztő munkatársat. 
  
  
Az álláshoz tartozó elvárások: 
  

         körülbelül 3 év szoftverfejlesztésben szerzett tapasztalat 

         önálló munkavégzésre való hajlandóság 

         pontos, precíz munkavégzés 

         logikus gondolkodás 

         csapatszellem 

         gyors tanulási képesség 

  
  
Előny: 
  

         PHP, .NET programnyelveken szerzett tapasztalat 

  
  
Amit a cég kínál: 
  

         fiatalos, lendületes csapat 

         versenyképes fizetés 

         elegáns irodai környezet 

         fejlődési lehetőség 

  
  
Munkavégzés helye: 
  

-          Budapest, X. kerület 

  



Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 
Tímea HR asszisztensnél 
  
  
  

2.    Kisgép szaküzletbe keresünk boltvezető munkatársat! 

  
  
Feladatok: 
  

         Az üzlet teljes körű vezetői feladatainak ellátása (kiszállítás, számlázás, adminisztráció, 
vevői panaszkezelés) 

         Beszerzés 

         Feladatok koordinálása, feladatok megvalósításának ellenőrzése 

         Forgalom és teljesítmény nyomonkövetése 

         Műszaki eladó tevékenység ellátása 

         Esetleges garanciális feladatok 

  
  
Elvárások: 
  

         Érettségi 

         Több éves kereskedelmi, beszerzői tapasztalat 

         Számítógépes ismeret 

         Önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség 

         Vezetői készségek, műszaki beállítottság és ismeretek 

         Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség 

  
  
Előny: 
  

         Hasonló pozícióban szerzett releváns tapasztalat 

  
  
Amit kínálunk: 
  

 Stabil háttér 
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 Szakmai fejlődési lehetőség 

 Versenyképes jövedelem (alap+jutalék) 
  
Munkavégzés helye: Kecskemét 
  
  
Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 
Tímea HR asszisztensnél 
  
  

3.    Kisgép szerelő munkatársat keresünk! 

  
  
Elvárások: 
  

         Elektrotechnikai vagy mechanikai műszerész végzettség 

         Számítógépes ismeret 

  
  
Feladatok: 

         Kis és elektromos gépek (fúrógép, bontószerszám, motorfűrész, stb.) javítása 

         Javítással kapcsolatos nyilvántartás 

         Gépek hibafelmérése 

         Árajánlat készítése 

         Rendelésfelvétel 

         Problémakezelés 

  
  
Amit kínálunk: 
  

 Stabil háttér 

 Szakmai fejlődési lehetőség 

 Versenyképes jövedelem (alap+jutalék) 
  
Munkavégzés helye: Kecskemét 
  
  
Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 
Tímea HR asszisztensnél 
  
  
  
Üdvözlettel: 
  
Flóris Tímea 
HR tanácsadó 
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+36 30 6947415 
  
 

"A munka világa" 
  
Lízing-Autó Kft. 
6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. 
www.bacswork.hu 

bacswork@mail.datanet.hu 
Tel.: 76/504-870, Fax: 76/504-871 
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